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Κλίμα και θύζη 

H κλιματικό κρύςη και η απώλεια 
τησ βιοποικιλότητασ:  

 Συνδϋονται. 

 Αλληλοτροφοδοτούνται. 

 απαιτούν επεύγουςεσ λύςεισ. 

 

 Οριςμϋνεσ λύςεισ εύναι 
ςυνεργιςτικϋσ. 

 Σε κϊθε λύςη για το ϋνα ζότημα 
πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη οι 
επιπτώςεισ που μπορεύ να ϋχει 
ςτο ϊλλο ζότημα.  



Πποηάζειρ – Φιλόδοξοι κλιμαηικοί ζηόχοι 

 Επύτευξη κλιματικόσ ουδετερότητασ μϋχρι το 2050 

 

 Αναθεώρηςη του ΕΣΕΚ 

 

 Νϋοι ςτόχοι για τισ ΑΠΕ για το 2030 

 

 Διεύςδυςη ΑΠΕ ςτην ηλεκτροπαραγωγό τησ τϊξησ του 83-88% 

μϋχρι το 2030, βϊςει των υφιςτϊμενων μοντϋλων 

 

 + Ενεργειακϋσ κοινότητεσ για τη ςυμμετοχό των τοπικών 

κοινωνιών – μϋτοχοι ςε μεγαλύτερα ϋργα ΑΠΕ 



Πποηάζειρ - Χωποηαξικό 

 Νϋο χωροταξικό ςχϋδιο για τισ ΑΠΕ 

 

 Διεπιςτημονικό προςϋγγιςη – Επιςτημονικό Επιτροπό 

 

 Διευρυμϋνοσ διϊλογοσ  (υπό την αιγύδα του ΥΠΕΝ)  
 The Green Tank ςε ςυνεργαςία με το Ίδρυμα Heinrich Boell  

Διαδικτυακόσ διάλογοσ «ΑΠΕ – Βιοποικιλότητα – Τοπικέσ Κοινωνίεσ»  

 

 Χρόςη υφιςτϊμενων δεδομϋνων 

 

 Χερςαύοσ & θαλϊςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ 

https://thegreentank.gr/2021/03/18/dialogos-ape-viopoikilotita/
https://thegreentank.gr/2021/03/18/dialogos-ape-viopoikilotita/
https://thegreentank.gr/2021/03/18/dialogos-ape-viopoikilotita/
https://thegreentank.gr/2021/03/18/dialogos-ape-viopoikilotita/
https://thegreentank.gr/2021/03/18/dialogos-ape-viopoikilotita/
https://thegreentank.gr/2021/03/18/dialogos-ape-viopoikilotita/
https://thegreentank.gr/2021/03/18/dialogos-ape-viopoikilotita/


Πποηάζειρ – Διαηήπηζη ηηρ θύζηρ 

 Εθνικό πολιτικό για τη φύςη - Νϋο Σχϋδιο Δρϊςησ για τη 
Βιοποικιλότητα 

 

 Καθοριςμόσ και υιοθϋτηςη ςτόχων διατόρηςησ για τισ περιοχϋσ 
Νatura 2000 
 

 Ολοκλόρωςη ΕΠΜ και ϋκδοςη προεδρικών διαταγμϊτων για 
τον χαρακτηριςμό και τον καθοριςμό των όρων προςταςύασ για 
τισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ 

 

 Αναμόρφωςη τησ διαδικαςύασ δϋουςασ εκτύμηςησ ςε 
ςυμμόρφωςη με την ευρωπαώκό νομοθεςύα 
 

 Υιοθϋτηςη-εφαρμογό ςχεδύων δρϊςησ για τα απειλούμενα εύδη  



Πποηάζειρ –  
Αδειοδόηηζη / Παπακολούθηζη 

 Γενικού περιβαλλοντικού όροι για όλη την επικρϊτεια:  

 Προγρϊμματα ςυςτηματικόσ μετα-καταςκευαςτικόσ 
παρακολούθηςησ ορνιθοπανύδασ ενιαύων προδιαγραφών 

 Προγρϊμματα ςυςτηματικόσ αναζότηςησ και ςυλλογόσ 
θυμϊτων πρόςκρουςησ ενιαύων προδιαγραφών  

 Κλιμϊκωςη των περιβαλλοντικών όρων:   

 εντόσ περιοχών ΖΕΠ και ΣΠΠ 

 ςε περιοχϋσ με μεγϊλη ςυγκϋντρωςη αιολικών 

 
The Green Tank & NCC. 2021. Περιβαλλοντικοί όροι αιολικών πάρκων: αξιολόγηςη 
προςεγγίςεων και προτάςεισ βελτίωςησ.  
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Πποηάζειρ – Διάλογορ / Ενημέπωζη 

 Διϊλογοσ αντύ παρϊλληλων μονολόγων και πόλωςησ 

 

 Εκςτρατεύα ενημϋρωςησ (ΥΠΕΝ) 
 Ευρωπαώκού /Εθνικού ςτόχοι (κλύμα/ενϋργεια/βιοποικιλότητα) 

 Οφϋλη και Απειλϋσ ΑΠΕ 

 Θεςμικό πλαύςιο ΑΠΕ 

 Αδειοδότηςη/παρακολούθηςη 

 Τρόποι για τη ςυμμετοχό πολιτών 

 



https://thegreentank.gr 

Ευχαριςτώ πολύ! 

https://thegreentank.gr
https://www.facebook.com/TheGreenTankGR
https://twitter.com/The_GreenTank
https://www.linkedin.com/company/the-green-tank/
https://www.youtube.com/channel/UCvjQRdRl-2VuvOHLweE0-9g

